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  چکیده

ها داراي نقش مؤثري بـوده و سـبب تقویـت بنیـه مـالی      ، حاکی از آن است که این بانکتوسعهدرحالهاي کشاورزي در کشورهاي عملکرد بانک
 تـرین بخـش  عنوان اهرم اعتباري دولت در یکـی از مهـم  ها بهیجه، تأمین نیازهاي جامعه به محصوالت کشاورزي شده اند. این بانکدرنتکشاورزان و 

شود. اقتصادي کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می
بـه  هدف از این مطالعه اولویت بندي عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزي بر تاخیر یا عـدم بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت اعطـایی      

و با استفاده از روش تحلیل  1393نامه از کارشناسان بانک کشاورزي در سال کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش
عدم بازپرداخت تسهیالت  دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان میANPفرآیند شبکه (

ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یـا عـدم بازپرداخـت    گري در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدي اولیه کشاورز از جمله مهماعطایی داشته است. همچنین البی
  باشد. تسهیالت اعطایی به کشاورزان می

  
 لفی بانک کشاورزي،تحلیل فرآیند شبکه، تسهیالت، روش د کلیدي:هاي واژه

 
    1 مقدمه

روبه رشـد  گویی به نیازهاي جمعیت توسعه کشاورزي براي پاسخ
اهمیت دارد. اگر بخش کشاورزي قادر به تأمین نیازهاي غذایی روبه 

توسعه نباشد، افزایش قیمـت مـواد غـذایی،    رشد در کشورهاي درحال
افزایش دستمزد کارگران و در پی آن، کاهش سود صـنایع بـر رشـد    

). 3گذاري در این کشـورها اثرگـذار خواهـد بـود (    اقتصادي و سرمایه
ي از محققین توسعه کشـاورزي را از ضـروریات توسـعه    امروزه بسیار

). در 7داننـد ( صنعتی از طریق تأمین مواد خام و نیروي کار ارزان می
این میان اعتبارات نقش مهمی را در توسـعه بخـش کشـاورزي ایفـا     

نماید و توسعه اقتصادي بخش کشاورزي، بـدون افـزایش عامـل    می
  ).18باشد (پذیر نمیلید امکانسرمایه در قالب یکی از عوامل اصلی تو
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نقش اعتبارات در توسعه کشاورزي ایران بسیار با اهمیت است، به 
خصوص پس از اجراي اصالحات ارضی و تبدیل شدن رعایا به قشـر  
عظیم خرده مالکان این نیاز بیشتر خود را نشـان داده اسـت. فصـلی    

هـا و  پرداخـت بودن تولیدات کشاورزي معموالً یک خأل موقتی بـین  
کند، از این رو کشاورزان به منظـور  هاي کشاورزان ایجاد میدریافتی

گذاري در امر کشاورزي نیـاز بـه   هاي جاري و سرمایهپرداخت هزینه
هاي گذشته یا کمک مالی خـارج از بخـش دارنـد. بـه     انداز درآمدپس

و انداز بسیار کم است و از این ردلیل درآمد کم کشاورزان، امکان پس
انـداز خـود در امـر    کشاورزان در موقعیتی نیستند کـه بتواننـد از پـس   

 ).29اي خریـداري نماینـد (  گذاري نموده و یا نهادهکشاورزي سرمایه
بهبود بازار مالی روستایی نیاز ضروري براي حمایـت کـارا از توسـعه    

هاي کشاورزي باشد زیرا که بسیاري عقیده دارند که وامکشاورزي می
اي از مجموعه نهادهاي مورد نیاز براي سرعت بخشیدن بخش عمده

هـاي  ) معتقد است کـه وام 30زیلر ( ).1باشد (به توسعه کشاورزي می
هاي بعد از جنگ جهانی اثرات مفیـدي  ارزان قیمت کشاورزي در دهه

در افزایش درآمد کشاورزي داشته است. در اکثـر کشـورها اعتبـارات    
انـدازها و بازپرداخـت   تجهیـز پـس   بانک کشاورزي از دو منبع اصلی
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شـود. افـزون بـر آن، در    هاي داده شده به کشاورزان تـأمین مـی  وام
ها، با نرخ توسعه اعتبارات تأمین شده از طرف دولتکشورهاي درحال

ارزان و با هدف حمایت از بخش کشاورزي منبع سـوم تـأمین اعتبـار    
اورزي اعتبـاري فعـال در بخـش کشـ     مؤسساتبانک کشاورزي و یا 

  ).6باشد (می
ــه ــورکلب ــک ط ــرد بان ــورهاي  ی عملک ــاورزي در کش ــاي کش ه
ها داراي نقـش مـؤثري   ، حاکی از آن است که این بانکتوسعهدرحال

یجه، تـأمین نیازهـاي   درنتبوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و 
عنوان اهرم ها بهجامعه به محصوالت کشاورزي شده است. این بانک

اقتصـادي کشـورها نقـش     ترین بخشدر یکی از مهم اعتباري دولت
گیري صحیح از اهرم با بهره ازآنجاکهبسیار حساسی را به عهده دارند. 

گیري فعالیت بخش خصوصـی را در  توان جریان تصمیماعتبارات می
هاي دولت سوق داد، لذا، بانک کشـاورزي  ها و سیاستراستاي برنامه

ــت   ــت فعالی ــزاري جه ــه اب ــه مثاب ــاب ــر  ه ــت در ام ــتقیم دول ي مس
هاي ضروري براي تقویت بنیه کشاورزي کشور باشـد.  گذاريسرمایه

هـاي تعیـین کننـده در    ها و محدودیتها با توجه به اولویتاین بانک
ي و پولی دولت، باید منابع خـود را در  کشاورز هاي اقتصادي،سیاست

ـ اختیار کلیه فعالیت د. الزمـه  هاي کشاورزي و صنایع وابسته قرار دهن
موفقیت بانک کشاورزي در انجام وظائف فوق، کارا عمـل کـردن در   

  ي بانک است.وصول مطالبات سررسیده
انـدازها، قسـمت   ازنظر اصولی با توجه به سهم بسیار نـاچیز پـس  

هـاي  اعتبـاري از محـل بازپرداخـت وام    مؤسسـات اعظم منابع مـالی  
و اهمیت بازپرداخت پرداخت شده باید تأمین شود. لذا در اینجا، نقش 

بنـابراین،  ؛ شودازپیش نمایان مییشباعتبارات در کنار خود اعتبارات 
ها را تهدید کند، مؤسسات اعتباري را در هر مشکلی که بازپرداخت وام

 ).12هاي مورد نیاز کشاورزان با مشکل روبرو خواهـد کـرد (  ارائه وام
ه اگـر نهـاد   ها به حدي است کـ ی شدت آنو گاهها تنوع این ریسک

ها را به نحو صحیح کنترل و مـدیریت نمایـد، رو بـه    مالی نتواند آن
لی و اعتبـاري بـراي   در این راستا، مؤسسـات مـا   .)4رود (نابودي می

باید در بازپرداخت کامل تسهیالت اعطایی خـود از  کسب سود بیشتر 
بنابراین با توجه به افـزایش تقاضـاي   ؛ سوي مشتریان مطمئن باشند

هـا، اعتبارسـنجی   گونـه فعالیـت  یـن اتسهیالت و ریسـک موجـود در   
متقاضیان تسهیالت و ارائـه الگـویی مناسـب بـراي نحـوه پرداخـت       

ترین اصـول مـدیریت ریسـک اعتبـاري در     یاساستسهیالت یکی از 
کـه اسـتفاده از   طـوري رود، بـه ها و مؤسسات مالی بشـمار مـی  بانک

هـا  اعتبارسنجی، به بانک باألخصابزارهاي مدیریت ریسک اعتباري 
دهد تا با اطمینان خاطر بیشتري درخصوص اعطـاي  این امکان را می
  .)13گیري کنند (تسهیالت تصمیم

هـاي مهـم   بخش کشاورزي ایران ازنظر تولیـد، یکـی از بخـش   
اقتصاد کشور است؛ امـا میـزان تشـکیل سـرمایه در ایـن بخـش، در       

ها، قابل توجـه  یسه با عملکرد و ظرفیت آن نسبت به سایر بخشمقا
گذاري عالوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، ). سرمایه6نیست (

که طورينماید، بهها کمک میبه رشد تولید و اشتغال در دیگر بخش
هاي شـغلی بیشـتر در نـواحی روسـتایی شـده، از      باعث ایجاد فرصت

). امروزه اغلـب  27نماید (شهرها جلوگیري می مهاجرت روستاییان به
گـذاري در بخـش کشـاورزي را از    کارشناسان علـم اقتصـاد سـرمایه   

راهکارهاي مؤثر براي رفع سه مشکل اساسی کشاورزي ایران (پـایین  
بودن درآمد سرانه، کم بودن تولیدات این بخش و استفاده نامطلوب و 

بنابراین در ایـن مطالعـه    ).20( دانندهاي تولید) میینه از نهادهبه یرغ
الزم است به بررسی انواع مطالبات در اسـتان تهـران پرداختـه شـود.     

هـاي  کننده اصل مانده مطالبات سررسید گذشته اسـتان یانب 1شکل 
باشد، مشخص است منتهی به اسفند ماه می 1391کشور در طی سال 

ت اسـتان و  که استان تهران داراي مطالبات زیادي با توجه به مسـاح 
  سطح زیر کشت آن، در بخش اعتبارات دارد. 

  

  
  (مأخذ: بانک کشاورزي) 1391یده بانک کشاورزي سال سر نرسنمودار استانی اصل مانده مطالبات  - 1شکل 

Figure1- The charts of provincial outstanding receivables of Agricultural bank in2012 (Source: Agricultural bank) 
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با توجه به نمودار باال و با توجه به اهمیت مسئله مشخص اسـت  
که مطالعه عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطـایی  

کمک شایانی در شناسایی این عوامل نموده و به حل  در استان تهران
مشکل کمک خواهد نمود. بنابراین در این مطالعه با اسـتفاده از روش  
تحلیل فرایند شبکه به بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم بازپرداخت 
اقساط از دیدگاه کارشناسان بانک پرداخته می شود. در ادامه مطالعاتی 

مینه این موضوع صورت گرفته است، مورد بررسی که پیش از این در ز
  قرار می گیرد. 

) بـه بررسـی عوامـل مهـم و بحرانـی در      26ونگنا و همکـاران ( 
بـا   1زمینی کاران بخـش سـن غنـا   بازپرداخت اعتبار اعطایی به سیب

اند. روش استفاده شده در این مطالعه نامه پرداختهپرسش 100تکمیل 
بوده است. نتایج نشان  2هاي توصیفی و الگوي پروبیتاستفاده از آماره

دهد کـه تحصـیالت، تجربـه، میـزان سـود حاصـله از وام، سـن        می
مالی از پروژه و درآمد  مؤسساتگیرنده و تعداد بازرسی کارشناسان وام

داري در احتمــال گیرنــده اثــرات مثبــت و معنــیز مزرعــه وامخــارج ا
الشرافت و همکاران  .بازپرداخت وام نسبت به عدم بازپرداخت وام دارند

اي به عملکرد بازپرداخت اعتبارت پرداختی بخش دولتی ) در مطالعه3(
 2011تـا   1960به کشاورزان در کشـور اردن در بـازه زمـانی سـال     

تـایج آمـاري تحلیـل شـده و سـپس بـا اسـتفاده از        اند. ابتدا نپرداخته
رگرسیون خطی معمولی نتایج بررسی شده است. نتایج مطالعه نشـان  

 8شـود و  هاي پرداخت شده، بازپرداخت مـی وام درصد92دهد که می
بنابراین نیاز بـه کنتـرل   ؛ شوندها با عدم پرداخت مواجه میوام درصد
الزم  شـدت بـه رمندان بانـک  هاي اجرایی کشاورزان از طرف کاپروژه

هـاي  است و براي کاهش نـرخ شکسـت بازپرداخـت وام بایـد وثیقـه     
گیرندگان اخذ شود تا اطمینان از بازپرداخت متناسب با مبلغ وام از وام

اي به بررسـی و  ) در مطالعه17وجود داشته باشد. محمود و همکاران (
اند. رزي پرداختهتحلیل عوامل مؤثر بر تأخیر بازپرداخت اعتبارات کشاو

نامه از میـان افـرادي کـه داراي تـأخیر در پرداخـت      پرسش 60تعداد 
هـاي توصـیفی، نتـایج    اند، تکمیل گردیده که با استفاده از آمـاره بوده

)، درصـد 78دهد که نرخ بهره باال (تحلیل شده است. نتایج نشان می
، کـم  )درصد57)، تأخیر در هزینه کردن وام (درصد68ها (قیمت نهاده

)، درصد23)، فاصله مکانی از بانک (درصد37بودن مقدار وام دریافتی (
)، شـرایط آب و هـوایی   درصـد 18نظارت و پیگیري کارمندان بانک (

خواري ) و وجود رشوهدرصد7ازحد بودن وام دریافتی (یشب)، درصد12(
  ) از عوامل تأثیرگذار هستند. درصد5(

) به بررسی علل و عوامل مـؤثر در عـدم   15محمودي و شریفی (
یی زودبازده در شعب بانک ملـی شـهرکرد   اعطابازپرداخت تسهیالت 

                                                        
1- Sene district of Ghana 
2- Probit Model 

دهد که از دیدگاه کارشناسان بانک، اند. نتایج مطالعه نشان میپرداخته
عواملی همچون علل بانکی، تسهیالت تکلیفی، ضعف مدیریت، رفتار 

کافی، نوع فعالیت، انتقـال   گیرندگان، عدم اخذ وثیقهرانت جویانه وام
ها، سابقه اخذ وام و ناکـافی بـودن   تسهیالت دریافتی به سایر بخش

منابع مالی مورد نیاز از اهم عوامـل مـؤثر بـر بازپرداخـت تسـهیالت      
ورمزیاري و همکاران زودبازده در شعب بانک ملی شهرکرد بوده است. 

تفاده از تسهیالت اي به تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه اس) در مطالعه25(
 120نمونـه تحقیـق (  اند. بانک کشاورزي در شهرستان خوي پرداخته

نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوي  4592نفر) از بین جامعه آماري (
حـداقل یـک بـار وام کشـاورزي      1381-1386هـاي  که در بین سال

اي با انتساب متناسب انتخاب اند، با استفاده از روش طبقهدریافت کرده
  شد.

درصد از کشاورزان مورد  8/37هاي مطالعه نشان داد، تنها یافته 
طـور کامـل در مسـیر کشـاورزي هـدایت      مطالعه، وام دریافتی را بـه 

ها درصد از آنان کامالً دچار انحراف گردیده و بقیه وام 4/18اند و کرده
پوریزدیـان و   انـد. نیز تا حدودي در ایـن زمینـه دچـار انحـراف شـده     

گیري از الگوي توبیت، عوامـل  اي با بهره) در مطالعه1391( همکاران
کشاورز استان خراسان  164مؤثر بر تقاضاي بالفعل و بالقوه اعتبارات 

اند. در این مطالعه بـراي دسـتیابی بـه نمونـه     رضوي را بررسی نموده
بندي شـده اسـتفاده شـده    گیري تصادفی طبقهمطلوب از روش نمونه

گیرنــده و عــالوه بـر متغیرهـاي شـخص وام    اسـت. در ایـن مطالعـه   
مشخصات نوع وام دریافتی، عواملی همچـون فاصـله بـین تقاضـا و     

گـویی  دریافت وام، فاصله بین دریافت و شروع اقساط، درصـد پاسـخ  
بانک به تقاضاي وام و مشاوره بانک در مصرف وام نیـز اشـاره شـده    

بت به متغیرهاي است. نتایج نشان داد که تقاضاي بالفعل اعتبارات نس
نرخ بهره، نحوه پرداخت وام توسط بانک، بازپرداخت اقساط و فاصـله  
بین دریافت وام و تقاضـاي بـالقوه اعتبـارات نسـبت بـه متغیرهـاي       
تحصیالت، تجربه، درآمـد کشـاورز، مـدت وام و بازپرداخـت اقسـاط      

یر است. همچنین با توجه به تأثیر مثبت مشاوره در مصـرف  پذکشش
اضاي بالفعل و بالقوه اعتبارات و همچنین تأثیر شناخته شده وام بر تق

ها با افزایش خـدمات  آن بر استفاده بهینه و کارآمد از اعتبارات، بانک
اي، کشاورزان را در استفاده بهینه از اعتبارات دریـافتی یـاري   مشاوره
  بدهند.

عوامل مؤثر در وصـول  ) به تحلیل 1391فدایی (احمدي و شوکت
انـد.  پرداختـه  88سـال   یالما يپرداخت شده بانک کشاورز یالتتسه

از  یراخ يهادر سال يبخش کشاورز یدو تول هایتروند رو به رشد فعال
 ياز سو ییاعطا یالتو نرخ سود تسه یطسو و مناسب بودن شرا یک

به بانک  ییانو اعتماد کشاورزان و روستا یشگرا هاینو در کنار ا یگرد
 یشبانک را افـزا  ییاعطا یالتاستفاده از تسه يتقاضا برا ي،کشاورز

وصـول اقسـاط    یـق بانـک از طر  یاعظم منابع مـال  بخشداده است. 
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 ییبا هدف شناسا ین؛ بنابراشودیم ینتأم یدهسررس ییاعطا یالتتسه
با اسـتفاده از   يامطالعه يعوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورز

اعتبار مربـوط   یانمتقاض يهاپرونده یو بررس ايشنامهاطالعات پرس
در  یالماستان ا ياعتبار از بانک کشاورز کنندهیافتکشاورز در 201به 

 يادو مرحلـه  یتصادف یريگاز روش نمونه یريگ، با بهره1388سال 
کشاورزان به  یکبه هدف پژوهش با تفک یابیمنظور دستانجام شد. به

ـ   ندهدو گروه بازپرداخت کن  وتحلیـل یـه تجز یجاو قصور کننـده، از نت
حاصل  یجوابسته به نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتا یربا متغ یصتشخ

مراجعه به ضامن، نوع  یرهايمتغ ی،نسب یتاهم یبنشان داد که به ترت
دو گـروه   یزاخذ شـده سـبب تمـا    ینوام، دوره بازپرداخت و نوع تضم
تـابع   یـت بااهم یرهـاي متغ بـین اند. از بازپرداخت و قصور کننده شده

بــودن)،  یفـی دوره بازپرداخــت، نـوع وام (تکل  یرهـاي متغ یصـی، تشخ
سبب کاهش احتمال بازپرداخت ، و مبلغ یالتتحص یزانم یري،پذخطر

 یـزان (سفته) و م ینمراجعه به ضامن، نوع تضم یرهايوام شده و متغ
  اند.احتمال بازپرداخت وام شده یشدرآمد، موجب افزا

  
  هاروشمواد و 

بنـدي عوامـل مـؤثر بـر     اینکه هدف از مطالعه اولویتبا توجه به 
باشد، ابتـدا بایـد بـه شناسـایی     عدم بازپرداخت تسهیالت مییا تأخیر

یعنی چه عواملی هستند که بر تأخیریا عدم بازپرداخت ؛ عوامل پرداخت
هـاي مختلفـی   تسهیالت اعطایی به کشاورزان اثرگذار هسـتند. روش 

ل مختلف وجود دارد، همانند: تحلیل بندي و تحلیل عوامبراي اولویت
وجـود   …روش سلسله مراتبی و  2هاي اساسیتحلیل مؤلفه، 1عاملی

دارد؛ اما با توجه به مزایاي روش دلفی و کاربردي بودن  آن، از ایـن  
عوامل مـؤثر   3بنابراین با استفاده از روش دلفیشود؛ روش استفاده می

یی شناسایی شده و سپس با بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطا
بنـدي عوامـل بـا    بـه اولویـت  4استفاده از الگوي تحلیل فرآیند شـبکه 

روش دلفـی یکـی از    شـود. استفاده ازنظرات کارشناسان پرداخته مـی 
باشـد.  هاي نظرخواهی مورد عالقه پژوهشگران نسلهاي بعد میروش

ـ در این روش با استفاده از دستورالعمل ساختاریافته، پـیش  هـاي  یبین
  ).2گیرد (جامع تري صورت می

عنـوان  دلفی نام روشى در تحقیق علمی است که این تکنیک بـه 
بسـیارى از   يهمـواره راهگشـا   پژوهشهاهاى مطرح در یکى از روش

هاى آینده است. در این روش نظرات نخبگان مورد توجه است. دغدغه
ظـرات  دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق براي استخراج ن

از یک گروه از متخصصان در مورد یک موضـوعی اسـت کـه هـدف     

                                                        
1- Factor Analysis 
2- Principal Component Analysis 
3- Delphi 
4- Analytical Network Process 

بینـی آینـده بـود، امـا در     هدف اصلی دلفی، پـیش  .)10( سؤال است
گیري و افزایش اثربخشی آن، قضاوت، تسهیل حل هاي تصمیمزمینه

ریزي، تعیین اولویت، گذاري، کمک به برنامهمسئله، نیازسنجی، هدف
آوري دهی ارتباطات گروهی، جمـع سازمان بینی آینده، خالقیت،پیش

هـا،  دهنـده، تعیـین سیاسـت   گروهی اطالعات، آمـوزش گـروه پاسـخ   
در اکثریـت  رود.منابع و اجماع یا توافق گروهی نیز بکار می یصتخص

ي کالسیک، تصمیم و سیاسی تقسیم منابع تکنیک دلفی به سه دسته
ین، شده است. دلفی کالسـیک داراي مشخصـات گمنـامی متخصصـ    

هاي گروه تکرار یا بازگویی، بازخورد کنترل شده، گزارش آماري پاسخ
سـازي بـوده و   باشد. دلفی سیاسی ابزار تسـهیل و تمرکز بر اجماع می

ـ  ینجـا اهـا در  داده ی و رسـیدن بـه اجمـاع و متخصـص بــودن     کالم
کنندگان الزم نیست، هدف نهایی نیز انتخاب بهترین سیاست شرکت

گیـري  انلی متشکل از افراد در موقعیـت تصـمیم  است. دلفی تصمیم پ
شکل  که در ) پیشنهاد کرده است19مراحل زیر را فاول ( ).2باشد (می

  :نیز نمایش داده شده است 2
 

 
  نمودار فرآیند روش دلفی - 2شکل 

Figure2- Delphi process diagram  
 

روش  یريکـارگ هاى بهترین نکته در این فرآیند، درك هدفمهم
کنندگان است. در صورت عدم درك صحیح، بـا  از طرف شرکت دلفى
کننـدگان مواجـه خـواهیم بـود.     هایى نامرتبط از سـوى شـرکت  پاسخ
مربوطه برخوردار بوده و  ءدهندگان باید از معلومات کافى در حوزهپاسخ
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مورد بحـث آشـنایى داشـته باشـند. ولـى       ءبا ادبیات موضوعى مقوله
ي مـورد نظـر   تخصص بسیار باال در زمینه شاید لزوماً به حالیندرع

ي ها براى حصـول بـه نتیجـه   نیازى نباشد. حداقل تعداد اعضاي پنل
اتکا در شرایط آرمانى بسـتگى بـه طراحـى تحقیـق دارد. حتـى      قابل
 داشـته باشـند.   بىعملکـرد مناسـ   تواننـد یهاى چهارنفره هم مـ گروه

وص آن تشکیل باید مرتبط با موضوعی که تیم دلفی در خص سؤاالت
کننـده  و گمـراه  مرتبط یرغشده است، طراحی شود و از طرح سؤاالت 

با استفاده  خودداري شود و تا آنجایی که امکان دارد کارها ساده شود.
از روش دلفی و با توجه به مطالعات گذشته، متغیرهاي مؤثر بر تأخیریا 
عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی به کشاورزان بررسی شد. در حقیقت 

یاز روش تحلیـل فرآینـد   موردنبا استفاده از روش دلفی اطالعات خام 
ــأمین مــی ــوان متغیرهــا را  شــبکه ت ــراي اینکــه بت شــود. در ادامــه ب

بندي نمود و نظرات کارشناسان بانک کشاورزي را نیز اعمـال  ویتاول
شـود کـه   گیري چند معیاره اسـتفاده مـی  هاي تصمیمنمود از تکنیک

ANPباشد.ی از این تکنیک میبخش یرز  
  

  )ANPاي (فرآیند تحلیل شبکه
هـا  یکی از کارآمـدترین تکنیـک   )ANP(اي فرآیند تحلیل شبکه

هاي چندگانه است که براي اولین بار توسط گیري با معیاربراي تصمیم
یافته روش عنوان حالت توسعه و به 1982توماس ال ساعتی در سال 

AHP    اي، فرآینـد تحلیـل سلسـله    مطرح شد. فرآینـد تحلیـل شـبکه
یله وسـ بـه گیـري چنـد معیـاره    عنوان یک ابـزار تصـمیم  مراتبی را به

 ANPشـد. روش  بخي سلسله مراتب بهبود میجابهجایگزینی شبکه 
است. در مواردي کـه سـطوح پـایینی روي     AHPتعمیم یافته روش 

و یا عناصري که در یـک سـطح قـرار دارنـد      اثرگذارندسطوح باالیی 
اسـتفاده نمـود.    AHPتـوان از روش  مستقل از هم نیستند، دیگر نمی

است، اما بـه سـاختار سلسـله     AHPتري از شکل کلی ANPتکنیک 
تـر بـین سـطوح مختلـف     یجه روابط پیچیـده درنت مراتبی نیاز ندارد و

دهد و تعامالت و بازخوردهاي اي نشان میشبکه صورتبهتصمیم را 
 گیـرد. همچنـین ال سـاعتی   میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می

هـا و از  در حالت اسـتقالل بـین گزینـه    AHPپیشنهاد کرد، از روش 
هـا یـا   ی بـین گزینـه  نیز براي حل مسائلی که وابسـتگ  ANPروش 

معیارها وجود دارد، استفاده شود. در حقیقت هدف اصلی ایـن فرآینـد   
). در 10باشـد ( مـی  بـاهم تعیین تأثیر کلی تمام عوامل در رویـارویی  

اي براي حل بسیاري از مسـائل  هاي اخیر از فرآیند تحلیل شبکهسال
و  هاي مختلف اقتصـادي، اجتمـاعی  گیري در زمینهي تصمیمپیچیده

  صنفی استفاده شده است.
روش تحلیل شبکه به تصمیم گیرنده اجازه سـاخت یـک شـبکه    

دهد. این امر امکان بررسی ارتباط داخلـی  سلسله مراتب را می يجابه
شـبکه،   یـن هـاي موجـود در ا  سازد. گـره ممکن می یزبین عناصر را ن

را بـه   هاهایی که این گرهباشند وشاخهها میمعادل بامعیارها یاگزینه
هـا بـه همـدیگر    کنند نیز معادل با درجه وابسـتگی آن هم متصل می

اي یـا تعیـین درجـه    باشند. تعیین روابط موجود در سـاختار شـبکه  می
ترین کار روش ، مهمهاینههاي متقابل بین معیارها باهم و گزوابستگی

توانند به شکل ارتباط سطوح تحلیل شبکه است. ارتباط و وابستگی می
صورت خارجی یا داخلی باشد. اهمیت نسبی هر عضو ف شبکه بهمختل

مشـابه روش تحلیـل سلسـله     )درسطح مربوط بـه خـود  (از مجموعه 
  پذیرد.جی انجام میهاي زواي ازمقایسهمراتبی به کمک مجموعه

  ):25و 24داراي چهار گام اصلی زیر است ( ANPفرآیند 
  

  
  ANPمراحل اجراي - 3شکل 

Figure3- Steps of ANP 
 

سازي، مسئله ایجاد مدل و تدوین مسئله؛ در مرحله مدل گام اول:
طور واضح بیان و به یک سیستم منطقی مثل یـک شـبکه   بایستی به

گیري گیري، معیارهاي تصمیمتجزیه شود. در این مرحله هدف تصمیم
 وسیلهبهتوان شود. این ساختار را میهاي ممکن مشخص میو گزینه

 ). 14شود (ایجاد میروش دلفی 
ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردارهاي اولویت؛ در  :گام دوم

اهمیـت   به دسـت آوردن این مرحله یک سري مقایسات زوجی براي 
از عوامل و معیارهایی کـه در انتخـاب هـدف مؤثرنـد،      هرکدامنسبی 

شود. همچنین اگر ارتباطات درونی بین عناصـر یـک جـزء    انجام می
ه باشد، از مقایسات زوجـی بایسـتی اسـتفاده نمود.مقـادیر     وجود داشت

شـوند و مقـادیر   مشـخص مـی   9تا  1مقیاس  وسیلهبهاهمیت نسبی 
شـود، بـه ایـن    متقابل نیز براي مقایسه معکوس در نظر گرفتـه مـی  

ام  jام بر عنصـر   iداللت بر اهمیت عنصر  ji=1/aija )aصورت که: 
 ).22دارد) (

در چـارچوب یـک مـاتریس صـورت      ANPمقایسات زوجـی در  
عنوان بـرآوردي از اهمیـت   بهwگیرد و یک بردار اولویت موضعی می

نسبی عوامل یا عناصر مقایسه شده از طریـق معادلـه زیـر محاسـبه     
  شود:می
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 )1(  AW=λmaxW 

ــه در آن  ــی و   Aکـ ــه زوجـ ــاتریس مقایسـ ــردار وزن wمـ ــا بـ هـ
اسـت. بردارهـاي اولویـت     Aین بـردار وزن مـاتریس   تربزرگλو

هاي مقایسه زوجی محاسبه شود. بـراي  بایستی براي تمامی ماتریس
ها، نرخ یسماترتعیین میزان سازگاري مقایسات باید براي هر یک از 

باشـد، مقایسـات    ≥0,1C.Rرا محاسـبه کـرد. اگـر     (C.R)سازگاري 
)، در غیر این 5شوند (ع میعنوان مقایسات سازگار مورد پذیرش واقبه

هاي خود تجدید نظر کند. گیرنده در قضاوتصورت بهتر است تصمیم
محاسبه نرخ سازگاري یک ماتریس مقایسه از رابطه زیـر بـه دسـت    

  آید:می
 )2(  C.R= CI/RI 

میزان انحراف از سازگاري را نشان  (CI)که در آن، شاخص سازگاري 
  شود:دهد و از رابطه زیر حاصل میمی

)3(  CI= λmax-n/n-1 

maxλ ترین مقدار ویـژه مـاتریس مقایسـه و    بزرگ푛   طـول مـاتریس
) شاخص سـازگاري تصـادفی یـا همـان     RIباشد. (مقایسه زوجی می

صورت تصادفی است و مقدار بههاي تولید شده شاخص میانگین وزن
) از جـدول زیـر   n×nاین شاخص بر اساس ابعـاد مـاتریس مقایسـه (   

  شود.استخراج می
  

  سازگاري تصادفی شاخص- 1جدول 
Table 1-Random consistency index 
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9  

0.5
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                                    Source: Godsipour (11)))11پور (قدسیمأخذ: 
  

در تشکیل ماتریس مقایسـات زوجـی جهـت پرهیـز از هرگونـه      
شـود. چنـدین   گیري گروهی استفاده می، از تصمیمدارانهجانبنگرش 

هـاي اعضـاي گـروه در    ها و قضـاوت شیوه براي لحاظ کردن نگرش
) نشـان  24سـاعتی و اکـزل (  ماتریس مقایسات زوجی وجـود دارنـد.   

هـاي  اند که بهترین روش استفاده از میـانگین هندسـی قضـاوت   داده
فردي است. به این دلیل که این میانگین خاصیت معکوس بودن را در 

کند، میانگین هندسی ازنظر ریاضی ماتریس مقایسات زوجی حفظ می
)a. فرض کنیـد هاستآنبهترین میانگین براي  مؤلفـه مربـوط بـه     (

باشد، در ایـن صـورت    jنسبت به  iام براي مقایسه عامل  kشخص 
  ).23(گردد صورت زیر محاسبه میمیانگین هندسی به

)4(  a = a( ) 

معادله فوق براي زمانی است کـه نظریـات اعضـاي گـروه از درجـه      
  اهمیت یکسانی برخوردار باشد.

یس شـبیه بـه   سوپر ماترسوپر ماتریس؛ مفهوم  شکیلگام سوم: ت

آوردن اولویـت  ). جهـت بـه دسـت    22فرآیند زنجیره مارکوف است (
نهایی در یک سیستم که متأثر از وابستگی درونـی اسـت، بردارهـاي    

این  که شوندیمهاي ماتریس وارد در ستون تناسببهاولویت موضعی 
بنابراین یـک سـوپر   ؛ شودیس شناخته میسوپر ماتر عنوانماتریس به

بندي شده است که هر بخـش آن  ماتریس عمالً یک ماتریس بخش
  ).16بیانگر ارتباط بین دو گره (جزء یا دسته) در یک سیستم است (

هاي مربوط به سوپر اي، محاسبههاي فرآیند تحلیل شبکهدر مدل
شده گیرد. ابتدا مقادیر وزن محاسبه ها در سه مرحله انجام میماتریس

سـوپر  هاي زوجی بـه ماتریسـی کـه در اصـطالح     براي تمام مقایسه
شود. در مرحله بعد سوپر ماتریس نام دارد، وارد می 1یوزن یرغیس ماتر

ی در مقـادیر  وزن یرغمقادیر سوپر ماتریس  ضربحاصلداراي وزن از 
شود. سـپس مقـادیر   هاي معیارها محاسبه میمتناظر ماتریس مقایسه

که مجموع مقادیر طوريشود، بهاستاندارد می 2داده شدهماتریس وزن 
هاي ماتریس برابر عدد یک شود. در مرحله سوم و آخـر، سـوپر   ستون

برابـر   بـاهم  هـا ستوندر آن مقادیر ماتریس در  که 3ماتریس محدود
هـاي  ). سـاعتی بـا اسـتفاده از مـاتریس    23شـود ( است، محاسبه می
ات کرد که وزن نهایی از رابطه زیر هاي مارکف اثباحتمالی و زنجیره

 ):9آید (به دست می
)5(  w = lim

→
W  

ــه در آن  ــایی)،  :ک ــد (وزن نه ــاتریس ح ــاتریس  :م  داروزنم
  باشد.می شوندگانتعداد مصاحبه  kاستاندارد شده، 
ها: اگر سوپر مـاتریس تشـکیل   بهترین گزینه انتخاب: گام چهارم

شده در گام سوم کل شبکه را تحت پوشش قرار دهـد، اوزان اولویـت   
ها در سوپر ماتریس نرمـال شـده   توان در ستون گزینهها را میگزینه

پیدا کرد. از سوي دیگر، اگر یک سوپر ماتریس تنهـا شـامل اجزایـی    
د محاسبات اضافی جهت بـه  باشد که داراي ارتباط داخلی هستند، بای

اي کـه داراي  ها صورت گیرد. گزینهدست آوردن اولویت نهایی گزینه
). بـا انتخـاب   28بیشترین اولویت کمی است، باید انتخاب اول باشد (

بندي متغیرهاي اثرگذار بر تأخیر یـا  بهترین گزینه و همچنین اولویت
  خواهد شد. عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی به کشاورزان شناسایی

  
  بحث نتایج و

در این بخش از تحقیق در راستاي انجام روش دلفی، ابتدا تعـداد  
نفر از کارشناسان مجرب بانک کشـاورزي اسـتان تهـران کـه در      15

عنـوان یـک   یالت به کشاورزان فعالیت داشتند، بهتسهبخش اعطاي 
ید بخش از گروه خبرگان تعیین شدند. در مرحله دوم از تعدادي از اسات

عنـوان  مجرب دانشکده اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد بـه 
                                                        
1- Unweighted Super Matrix 
2- Weighted Super Matrix 
3- Limited Super Matrix 
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کننده کـادر خبرگـان، دعـوت بـه عمـل آمـد. در ابتـدا یـک         یلتکم
نامه اولیه بر اساس مبانی نظري مطالعات پیشین در خصـوص  پرسش

عوامل تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی بانک کشاورزي به 
م گـروه خبرگـان گردیـد. در دور اول    کشاورزان استان تهـران تقـدی  

نامه ارسال نمودنـد.  یی از پرسشبازخوردهابانک و اساتید  کارشناسان
ها تحلیل شد و مواردي که بیشترین اجماع در آنها وجود داشت، پاسخ

یشنهادشده بود پعنوان عوامل مهم در نظر گرفته شد و عواملی که به
رحله بعد به گروه خبرگـان  نامه در منامه اضافه شد. پرسشبه پرسش

هایی در مورد نقاط ضعف و وقت آن صورت ارسال شد و دوباره تحلیل
از طـرف گـروه خبرگـان،     شـده انجـام گرفت. درنهایت بـا تعـدیالت   

نامه به پایداري رسید. در این قسمت از مطالعه عوامل مؤثر بر پرسش
تقسیم  گروه اصلی پنجتأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی به 

شدند. این پنج گروه شامل عوامل مؤثر از طـرف کشـاورزان، قـوانین    
ي و دولـت  جهـاد کشـاورز  بانکی پرداخت وام، قـوانین کلـی بانـک،    

یی کـه  هابخش یرزنیز به  شدهعنوانهاي باشد. هر یک از بخشمی
  عنوان متغیر در نظر گرفته شدند تقسیم گردید.هر یک به
است عوامـل بـه پـنج گـروه      شدهمشخصشکل که در طورهمان

از پنج گروه نیز به عوامل مرتبط بـا گـروه    هرکدامتقسیم شده است. 
خود تقسیم شده است. در بخش کشاورزان به متغیرهـاي مـرتبط بـا    
کشاورزان پرداخته شده است. در بخـش قـوانین بـانکی پرداخـت وام     
متغیرهایی هستند که بانک با توجه به آن قوانین اقدام به پرداخت وام 

ن بـانکی بـه متغیرهـایی    نماید، مثل ارزش وثیقه. در بخش قـوانی می
یـات  اجرائهـا اقـدام بـه    پرداخته شده است که بانک با توجـه بـه آن  

نمایـد؛ قـوانینی کـه در ارتبـاط بـا وام نیسـتند. در بخـش جهـاد         می
قـرار گرفتنـد کـه بـر تـأخیر و عـدم        مـدنظر کشاورزي نیز عـواملی  

گذارند. در بخش دولت نیز عـواملی هسـتند   اثر می موقعبهبازپرداخت 
ه با تصمیمات کالن کشور در ارتباط بوده و به شرایط کلی کشور اثر ک

  گذارد. می
ــتفاده از روش     در ادامــه  ــده بــا اس ــی ش ــوي طراح  ANPالگ

یل توضـیح  در قسمت قبل به تفصـ  ANPبندي گردید. روش اولویت
 Super Decisionsافـزار  از نـرم  ANPداده شد. براي کـار بـا روش   

طراحـی  راي شروع کار باید شبکه نمـودار  استفاده شد. ب 2,0,8نسخه 
عنوان هدف شود. در این قسمت علل عدم باز پرداخت و یا دیرکرد به

بـانکی و وام،  هاي کشاورزان، قوانین افزار معرفی شده و بخشبه نرم
(معیـار) معرفـی گردیـد.     بخش یرزعنوان ي و دولت بهجهاد کشاورز

بعد از عنوان آلترناتیو مطرح شد. متغیرهاي هر زیر بخش (معیار) نیز به
وارد نمودن اطالعات و بررسی شـاخص پایـداري ، مقایسـه صـورت     

بنـدي کلـی   بندي در سطح معیارها و اولویتگیرد. در ادامه اولویتمی
  گیرد.ورت میص

بندي عوامل مـرتبط بـا کشـاورزان را نشـان     نتایج اولویت جدول
در  مـذکور که مشخص است، در بین پـنج متغیـر    طورهماندهد. می

باشد؛ یعنی اگر پنج عمال می 1از  3/0وزن آورده اولیه کشاورز  جدول
فوق وزن یک داشته باشند، آورده اولیه سی درصـد وزن را بـه خـود    

  دهد.اختصاص می
 به خوددرصد را  23/0ربه کشاورز است که وزن در مرحله دوم تج

درصد وزن را بـه خـود    50اختصاص داده است. این دو متغیر بیش از 
ها دارد. شکست طرح در رتبه از اهمیت آن نشاناند که اختصاص داده

سوم قرار دارد. مدت بازگرداندن طرح و حجـم فعالیـت کشـاورز وزن    
  کمتري نسبت به دیگر متغیرها دارند. 

 

  
  عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی به کشاورزان از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزي

                      
                        

                        
                                

بانک کشاورزي (قوانین     کشاورزان
بانک کشاورزي     پرداخت وام)

  جهاد کشاورزي    دولت    (قوانین بانکی)

افزایش دقت و تعداد دفعات بازدید     نرخ تورم    فرآیند طوالنی اجرائیات    مبلغ اقساط    حجم فعالیت
  کارشناسان

صندوق بیمه بازپرداخت     نرخ کارمزد تسهیالت    آورده نقدي اولیه
  تخصص کارشناسان    نرخ بهره    تسهیالت

عدم صدور احکام     مکان و ارزش وثیقه    تجربه فرد
سیاست تمدید     سنگین قضایی

پیشگیري از روند شکست طرح با ارائه     بازپرداخت وام
  هاي تخصصیمشاوره

مدت بازگرداندن 
  گريالبی    گريالبی    تخصص کارشناسان    ی فردبدحساب    اقساط

تناسب وام پرداختی با حجم     شکست طرح
  تمرکز اعتبارات خاص        گريالبی    واقعی طرح

  عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی با استفاده از روش دلفی -4شکل
Figure4- Factors Affecting on nopayment or delay repayment facilities using Delphi 
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  بندي عوامل مرتبط با کشاورزاناولویت - 2 جدول

Table 2-Prioritization of farmers-related factors 
  معیار

Criteria  
  مقدار شاخص
Index Value 

  آورده اولیه نقدي کشاورز
Primary framer’s cash   0.3 

  تجربه کشاورز
Farmer's experiences  0.23  

  شکست طرح کشاورز
Failure of the farmer's plan  0.2  

  مدت بازگرداندن اقساط
Payment time 

0.18  

  حجم فعالیت کشاورز
The volume of agricultural activity  0.09 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

  
 بندي عوامل مرتبط با قوانین بـانکی اسـت.  نتایج اولویت جدول 

رتبه نخست  28/0گري در بانک با وزن دهد که البینتایج نشان می
شود کلیه اقداماتی اطالق می گري در بانک کشاورزي بهرا دارد. البی
بوده و مالك یا معیاري بر اولویت چهارچوب ضوابط رایج که خارج از 

بخشیدن به شخص حقیقی یا حقوقی براي اسـتفاده از خـدمات و یـا    
تسهیالت در زمان کوتاهتر در نظر گرفته شود. که این امر به  دلیـل  

کشاورزي ماهیت تخصصی بودن و رسالت حمایتی این بانک از بخش 
و تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادي جزئی از خط مشی این بانک بوده 
در شرایط سخت اقتصادي که این قشر گاها با آن روبرو مـی گردنـد   
می تواند مانع از ضربه اقتصادي به تولید کننده و حفظ چرخه تولیدي 
کشور باشد، لیکن با توجه به نتایج حاصله معلـوم اسـت کـه یکـی از     

تسـهیالت   موقـع بـه عواملی کـه موجـب عـدم بازپرداخـت      مهمترین
  گردد، همین پرداختهاي خارج از ضوابط بوده است.می

صندوق بیمه بازپرداخت تسهیالت نیز یکی از عواملی است کـه   
شـود. در حـال   موقع تسـهیالت مـی  نبود آن باعث عدم بازپرداخت به

ند تسهیالت حاضر بیمه تسهیالت به نوعی وجود دارد و بانکها موظف
پرداختی خود را بیمه کنند اما این بیمه صرفا در قبل فوت وام گیرنده 

اما درصورت تشکیل صندوق بازپرداخت  نماید.جبران دیون وي را می
و الزام وام گیرندگان به عضویت در آن، اگر به هردلیلـی وام گیرنـده   

نک نتواند مطالبات خود را پرداخت کند صندوق پاسخگوي مطالبات با
  خواهد بود.

احکام سنگین قضایی نیز ازجمله عواملی است که نبود آن باعـث  
شود. این متغیر با وزن تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیالت اعطایی می

ازجمله متغیرهاي تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیالت است. فرآیند  2/0
 طوالنی اجرائیات نیز از عواملی است که ازنظر کارشناسـان بانـک در  

درصد را دارد. تخصص کارشناسان  19/0مقایسه با دیگر متغیرها وزن 

  نیز وزن کمی در برابر دیگر متغیرها دارد. 
  بندي عوامل مرتبط با قوانین بانکیاولویت - 3جدول 

Table 3- Prioritization factors related to banking rules 
  معیار

Criteria  
  مقدار شاخص
Index Value  

  گري در بانکالبی
Lobbying in the bank  0.28  

  صندوق بیمه بازپرداخت تسهیالت
Refund facility insurance fund   0.22  

  عدم صدور احکام سنگین قضایی
Lack of judicial heavy sentences  0.2  

  فرآیند طوالنی اجرائیات
Long process of enforcement   0.19  

  کارشناسان بانکتخصص 
Specialties of bank experts  0.11  

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

  
  بندي عوامل مرتبط با قوانین واماولویت - 4جدول 

Table 4- Prioritization factors related to the loan rules 
  معیار

Factor  
  مقدار شاخص
Index Value  

  بدحسابی کشاورز
Non-creditworthy farmers  0.37  

  مکان و ارزش وثیقه
The location and the value of collateral  0.25  

  تناسب وام با طرح
The proportion of loans with project  0.21  

  نرخ کارمزد اقساط
Loan Interest rate  0.09  

  مبلغ اقساط وام
The amount of loan installments  0.08  

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

  
بندي عوامل مرتبط با قوانین در خصوص پرداخت اولویت جدول 

ی کشاورز کـه منظـور از آن   بدحسابدهد. طبق نتایج وام را نشان می
گذشـته، معـوق و    وجود هر نوع مطالبات غیرجـاري شـامل سررسـید   

تـرین  کی کشور می باشد از مهـم مشکوك الوصول در کل سیستم بان
باشـد.  متغیرهاي تأثیرگذار بر عدم بازپرداخت تسهیالت اعطـایی مـی  

بدحسابی کشاورز که از طریق استعالم سوابق وي مشـخص شـده و   
شامل داشتن چک برگشتی و یا عدم بازپرداخـت اقسـاط در سیسـتم    

عدم  متغیر مذکور بر تأخیر یا 5درصد از بین  37بانکی کشور می باشد 
 25گـذارد. مکـان و ارزش وثیقـه نیـز داراي وزن     بازپرداخت اثر مـی 

باشد که نشـان از اهمیـت ایـن متغیـر دارد. تناسـب وام      درصدي می
کمتر  پرداخترود. مهم به شمار می عواملپرداختی با طرح نیز ازجمله 

هایی که نیاز به حمایت بیشتري دارند منجر به اتمام از حد وام به طرح
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انجامد. ایـن عامـل باعـث    ن طرح شده و نهایتاً به شکست مینرسید
شود تا کشاورز در بازپرداخت وام دچار مشکل شود. مبلـغ اقسـاط   می

ازجمله عواملی است که ازنظر کارشناسان از درجـه اهمیـت کمتـري    
  برخوردار است. 

بنـدي عـواملی اسـت کـه از طـرف جهـاد       نتایج اولویـت  جدول 
تواند اثرگذار باشد. طبق نتایج دقت و تعداد دفعات بازدید کشاورزي می
دقـت و تعـداد    باشد.یرها در بین عوامل میمتغ ینترمهماز طرح جزء 

تصاص داده اسـت.  درصد وزن را به خود اخ 27دفعات بازدید از طرح 
درصـد   25گیري از شکست طرح نیز ازجمله عواملی اسـت کـه   پیش

وزن را به خود اختصاص داده و بـه نظـر کارشناسـان بانـک، جهـاد      
تواند با ارائه مشاوره بـه کشـاورزان از تـأخیر یـا عـدم       کشاورزي می

بازپرداخت تسهیالت اعطایی جلوگیري نماید.تمرکز اعتبـارات خـاص   
اختصاص داده است  خوددرصد را به  20لی است که وزن ازجمله عوام

آیـد. تخصـص کارشناسـان جهـاد و     مـی  حساببهکه از عوامل مهم 
گري در جهاد از عـواملی هسـتند کـه از درجـه اهمیـت بـاالیی       البی

  قرار دارند. 5و  4برخوردار نبوده و در رتبه 
  

  با جهاد کشاورزيبندي عوامل مرتبط اولویت- 5جدول 
Table 5- Prioritization the factors related to agricultural 

Jihad 
  معیار

Criteria  
  مقدار شاخص
Index Value  

  دقت و تعداد دفعات بازدید از طرح
carefully and frequency the visit of plan  0.27  

  گیري از شکست طرحپیش
Prevent project failure  0.25  

  تمرکز اعتبارات خاص
Concentration of special funds  0.2  

  تخصص کارشناسان جهاد
Expertise of Jihad employ   0.15  

  گري در جهادالبی
Lobbying in Jihad  0.13  

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

 
عوامل مرتبط با دولت که بر بازپرداخت تسهیالت اعطایی  جدول 

شود کـه  دهد. با توجه به نتایج مشخص میگذارند را نشان میاثر می
گري و توجه به روابط در سطح کـالن اثـرات بـاالیی بـر عـدم      البی

ایی دارد. سیاسـت تمدیـد بازپرداخـت نیـز     بازپرداخت تسهیالت اعطـ 
ازجمله عواملی است که به نظر کارشناسان بانک کشاورزي باعث عدم 

 25شـود. ایـن متغیـر وزن    موقع تسـهیالت اعطـایی مـی   پرداخت به
  درصدي در بین چهار متغیر دیگر دارد. 

نرخ بهره و تورم ازجمله عواملی هستند که داراي وزن مشترك در 
خت تسهیالت اعطایی دارند. در ادامه براي اینکه بررسـی  عدم بازپردا

شود، کدام یک از معیارهـا (کشـاورز، بانـک، جهـاد و دولـت) ازنظـر       

  شود.ها نیز بررسی میکارشناسان اهمیت بیشتري دارد، اولویت آن
  

  بندي عوامل مرتبط با دولتاولویت - 6جدول 
Table 6- Prioritization factors related to Government 

  معیار
Criteria  

  مقدار شاخص
Index Value  

  گريالبی
Lobbying  0.39  

  سیاست تمدید بازپرداخت
Extended repayment policy  0.25  

  نرخ بهره
Interest rate 

0.18  

  نرخ تورم
Inflation rate 

0.18  

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

  
  بندي معیارهااولویت - 7جدول 

Table 7- Prioritization of factors 
  معیار

Criteria  
  مقدار شاخص
Index Value  

  قوانین بانکی
Banking roles  0.35  

  کشاورزان
Farmers  0.23  

  قوانین وام
Loan rules  0.19  

  جهاد کشاورزي
Agricultural Jihad 

0.18  

  دولت
Government  0.05  

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
(Source: Research finding)  

  
شود که قوانین بـانکی وزن  مشخص می جدول با توجه به نتایج 

درصد  35باالیی در بازپرداخت تسهیالت اعطایی دارد. وزن این معیار 
است کـه اهمیـت بـاالیی ازنظـر کارشناسـان بانـک بـر بازپرداخـت         

ن هسـتند کـه از درجـه    تسهیالت دارد. بعد از قوانین بانکی، کشاورزا
 23متغیـر   5اهمیت باالیی برخوردار هستند. وزن کشاورزان در میان 

باشد. این وزن نشان اهمیت باالي کشاورزان در بازپرداخت درصد می
تسهیالت اعطایی دارد. قوانین وام بانکی نیز ازجمله عواملی هست که 

وزنی کـه   دارد. جهاد کشاورزي با توجه به بر عهدهدرصد وزن را  19
درصد) رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین  18داشته (

شود که جهاد نقش کمتري نسبت به کشاورزان و بانک مشخص می
گذارد. دولـت  بر بازپرداخت تسهیالت اعطایی بانک کشاورزي اثر می

درصدي که دارد آخرین عامل است کـه بـر بازپرداخـت     5نیز با وزن 
بندي از گذارد. در انتهاي این بخش براي اینکه جمعمیتسهیالت اثر 
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  شود. کلیه متغیرها انجام گیرد، به بررسی کلیه متغیرها پرداخته می
  

  پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه و تفسیرهایی که در مورد نتایج 
وجود داشت، پیشنهادات زیر در خصـوص بهبـود شـرایط بازپرداخـت     

  شود:تسهیالت اعطایی ارائه می
ازپرداخـت  اي در بتوجه بیشتر بـه قـوانین بـانکی اهمیـت ویـژه     

گري در بانک و در برخی موارد عـدم توجـه بـه    تسهیالت دارد. البی
ضوابط موجود باعث شده است تا افـرادي کـه فاقـد شـرایط قـانونی      
پرداخت تسهیالت هستند، از تسهیالت بیشتري برخوردار شوند. همین 
امر باعث شده است که نظرات کارشناسی، تناسـب پرداخـت و حتـی    

آیا این تسهیالت در بخش کشاورزي استفاده شده نظارت بر طرح (که 
هاي دیگر) به درستی صورت نگیرد. مطمئناً نتایجی است یا در بخش

که قرار بود از پرداخت تسهیالت در بخش کشـاورزي حاصـل شـود،    
شود. به طور ویژه دولت با تصویب اعتبـارات در بخـش   مشاهده نمی

وسـعه ملـی، انتظـار    کشاورزي و یا توصیه طرحها از طریق صندوق ت

بازدهی اعتبارات را در بخش کشـاورزي دارد، آثـاري مثـل: افـزایش     
وري و دیگر عوامل؛ اما با پرداخت تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره

خارج از ضوابط این تسهیالت مسیر جدایی از بخش کشـاورزي را در  
ر اجراي گیرند. از طرفی افراد مذکور با نفوذهایی که دارند، دپیش می

فرآیند بازپرداخت نیز اخالل ایجاد کـرده و بانـک در بـازپس گیـري     
 خورد. اعتبارات به مشکل می

ایجاد صندوق بیمه بازپرداخت تسهیالت نیز کمـک فراوانـی بـه    
وصول تسهیالت خواهد نمود. بیمه تسـهیالت بازپرداخـت اقسـاط را    

نماید. نماید و کمک فراوان به چرخه پرداخت اعتبارات میتضمین می
هایی را بر کشاورزان اعمال خواهد نمـود و  البته بیمه تسهیالت هزینه

ز بیمـه نمـودن تسـهیالت امتنـاع نمایـد یـا       ممکن است کشاورزان ا
سازي بحث بیمـه در بـین کشـاورزان مهـم     ناخوشایند باشد. فرهنگ

 است. 
بازپرداخت تسهیالت توسط کشاورزان چندین بعد دارد و فقط بـه  

شود. همانطور که نظرات کارشناسان نشان کشاورز و بانک مربوط نمی
اجرائیـات باعـث شـده    احکام قضایی و فرآیند طوالنی  ردهد صدومی

  بیابد. است که بانک به اعتبارات خود با زمان و تأخیر زیاد دست
  

 بندي کلی متغیرهااولویت - 1جدول 
Table 8- General Prioritization of variables 

  رتبه
Rank 

  متغیر
Criteria  

  مقدار
Index Value  

  رتبه 
Rank 

  متغیر
Criteria  

  مقدار
Index Value  

  در بانکگري البی 1
Lobbying in the bank  0.107  13  مکان و ارزش وثیقه  

The location and the value of collateral  0.039  

  صندوق بیمه بازپرداخت تسهیالت 2
Refund facility insurance fund  0.079  14  تمرکز اعتبارات خاص  

The focus of special funds  0.034  

  عدم صدور احکام سنگین قضایی 3
Lack of judicial heavy sentences  0.077  15  تناسب وام با طرح  

The proportion of loans with project  0.033  

  آورده اولیه نقدي اولیه کشاورز 4
Primary framer’s cash  0.072  16  تخصص کارشناسان جهاد  

Jihad expertise  0.027  

  فرآیند طوالنی اجرائیات 5
long process of enforcement  0.071  17  گري در جهادالبی  

Lobbying in jihad  0.024  

  بدحسابی کشاورز 6
Non-creditworthy farmers  0.057  18  حجم فعالیت کشاورزي  

The volume of agricultural activity  0.022  

  تجربه کشاورز 7
Farmer's experiences  0.054  19  گري در سطح کالنالبی  

Lobbying  0.019  

  دقت و تعداد بازدید کارشناسان جهاد 8
carefully and the views of plan  0.048  20   نرخ کارمزد اقساط  

Loan interest rate  0.013  

  شکست طرح کشاورز 9
Failure of the farmer's plan  0.047  21  مبلغ اقساط وام  

The amount of loan installments  0.013  

  مدت بازپرداخت اقساط 10
Payment time  0.044  22  سیاست تمدید بازپرداخت  

Extended repayment policy  0.012  

  گیري جهاد از شکست طرحپیش 11
Prevent project failure  0.043  23  نرخ بهره  

Interest rate  0.009  

  کارشناسان بانکتخصص  12
Specialties of bank experts  0.041  24  نرخ تورم  

Inflation rate  0.009  

                                                                                                                           (Source: Research finding) هاي تحقیقمأخذ: یافته

  
  

ضروري است فرآیند اجرائیات و صدور احکام قضایی تسریع شود. 
باشد. اگـر  این بخش از فرایند در اختیار قوه قضاییه و نوع قوانین می

ها را تسریع ببخشد، مطمئناً سیستم قضایی کشور رسیدگی به پرونده

. در حقیقت کنـد  رسیدگی به بحث اعتبارات نیز سرعت خواهد گرفت
بودن سیستم بروکراسی کشور منجر به تأخیر در اجراي احکام شده و 

 برد. هاي زیادي را از بین میصرفه
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اعطاي تسهیالت باید متناسب با شرایط کشاورز باشد. کشاورزانی 
که داراي تجربه کم و بد حسـاب هسـتند، بایـد تسـهیالت کمتـري      

تمامی پرداختیهـا از جملـه بـه     دریافت نمایند. بنابراین الزم است در
متقاضیانی که مشمول مصوبات و طرحهاي پیشنهادشـده دولـت یـا    
جهاد  قرار می گیرند ابتدا شرایط کشاورز، آورده اولیه کشاورز و اعتبار 
وي بررسی شود و در صورت داشتن صالحیت به تخصیص تسهیالت 

 اقدام شود.
، بخـش دیگـر   تخصیص اعتبارات بخشی از فرایند اعتبارات است

پیگیري طرح اجرایی کشاورز است. افـزایش تعـداد دفعـات بازدیـد از     
هاي تخصصی به کشاورز و پیگیري رونـد  طرح کشاورز، ارائه مشاوره

نماید. عدم انجام کار کمک فراوانی به عدم شکست طرح کشاورز می
 شکست طرح کشاورز موجب پرداخت به موقع اقساط خواهد شد. 

توجه به وضعیت کشاورز نیز بـه بازپرداخـت بـه    انعطاف بانک با 
موقع کمک فراوانی خواهد نمود. مبلغ و مدت زمان بازپرداخت باید با 
وضعیت کشاورز متناسب باشد. با توجه به اینکه کشاورزان از وضعیت 

مالی متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند ، می بایست سیستم 
اخت کشاورز باشـد. البتـه در ایـن    اعطاي وام متناسب با قدرت بازپرد

زمینه نیاز به اطالعات دقیق از وضعیت کشاورز است کـه بـا اجـراي    
طرح آمایش زمین در کشور دسترسی به این اطالعات بیشـتر خواهـد   

 شد. 
استفاده از کارشناسان متخصص در بانک کشاورزي و جهـاد نیـز   

نی از جملـه  تواند به بازپرداخت تسهیالت کمک نماید. منابع انسـا می
وري تسـهیالت مفیـد   توانند در افـزایش بهـره  عواملی هستند که می

باشند. افراد متخصص داراي دید تخصصی بوده و در بروز مشـکالت  
 دهند. کارهاي متناسب با مشکل ارائه میراه

تواند تحوالت شگرفی هاي روستایی میتقویت و گسترش تعاونی
هـا طـرف حسـاب    بـا تعـاونی  در بخش تسهیالت ایجاد نماید. بانک 

توانـد در  شود، مـی شود و تسهیالتی که فقط به شخص واگذار میمی
وري اعتبارات نیز افزایش ها واگذار شده و بهرهحجم بیشتر به تعاونی
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